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گفتگو با خانم دکتر حسینی در باره نقش آموزش در حفاظت از محیط زیست
ضرب االجل
لذت های کوچک
چگونه اتومبیل خود را با کمترین میزان آب بشوئیم
برای داشتن حافظه ای قوی از کاغذ و قلم استفاده کنید
تحلیلاخبارآب
اخبار KWC

آخرالزمان محیط زیست

پیشگیری یا پاکسازی
روز پنجشنبه ۳۰دیماه سال ۱۳۹۵در مرکز شهر تهران یک ساختمان 17طبقه که نامش
پالسکو بود طعمه حریق شد .این ساختمان پس از 3ساعت و 31دقیقه سوختن باالخره
فرو ریخت ،عده ای کشته و زخمی شدند 560،واحد تجاری فعال از بین رفت 4000 ،نفر
محل کسب و شغل خود را از دست دادند و حدود  2هزار میلیارد تومان خسارات مالی
مستقیم وارد شد .در چنین شرایطی اولین سوال این است که آیا امکان پیش بینی و
پیشگیری حادثه وجود داشت یا نه؟ در روزهای بعد ،کم کم مشخص شد حادثه قابل
پیش بینی و پیشگیری بوده .معاون برنامهریزی شهرداری تهران اعالم کرد" :در سال
 ،1382مالک پالسکو درخواست نوسازی ساختمان را ارسال کرده بود ،پس بیتردید
نسبت به مشکالت ایمنی مطلع بوده است که درخواست نوسازی کرده!" رئيس کميته
عمران شوراي شهر هم اعالم کرد " :آتشنشانی تمام اشکاالت این ساختمان را طی
 2سال گذشته به دفعات ،به مالک ساختمان و هيات مديره و به هر کسي که دستش
رسيده به صورت کتبي و شفاهي اطالع داده بود ،اما گوش شنوايي براي تذکرات وجود
نداشته است!" چند روز بعد خانم پروانه مافی نماینده مردم تهران در مجلس نیز ،اعالم
کرد":از فعالیت ساختمان قدیمی پالسکو بیش از نیم قرن می گذرد ،افرادی که دراین
ساختمانفعالیتداشتند،بارهابهمسئوالنشهریگزارشدادهبودندکهاینساختمان
درحال ریزش است و شرایط مناسبی برای اسکان ندارد و باید فکری به حال آن کرد!"
وی با بیان اینکه در کالنشهرها وقوع این اتفاقات قابل پیش بینی است ،گفت" :مسئوالن
منتظر هستند تا یک اتفاق رخ دهد ،بعد اقدامات جدی انجام دهند ،این درحالی است
که ساختمانی با بیش از  55سال عمر باید تخلیه شده و نسب به تخریب آن زودتر اقدام
میکردند!"متعاقبایشانآقایمحمدباقرنوبختبهعنوانسخنگویدولتاعالمنمود:
"هیأت دولت ،کمیته ویژهای را مأمور کرده تا به چرایی حادثه بپردازد و مسئول حادثه را
مشخص کند .البته این اتفاق غیرمترقبهنبودومیشد آن را پیشبینی کرد!" آقای محمد
رضا رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس نیز اعالم کرد ":در بحث پیش بینی حوادث
کشور،ضعفوجوددارد.ساختمانپالسکو،کهنهبودوامکانوقوعحادثههایغیرمترقبه
برایآنبسیاروجودداشتوریزشساختمانپالسکوازقبلقابلپیشبینیبود.بنابراین
سهل انگاریو کوتاهیدر جهت جلوگیری ازوقوع اینحادثهمشهود است.ضمن اینکه
باید مشخص شود ،چرا از قبل برای جلوگیری از این حادثه تدبیر الزم و اقدامات کافی

حفظکرهخاکیبهعنوانتنهازیستگاهبشر،یکیازمهمترین
مسئولیتهایانساناست.امروزهچگــــونگیحفظمحیط
زیست ،مراقبت از الیه ُازن ،دفع بهداشتی زباله ها ،حفظ
هزاران هکتار اراضی جنگل و ...همگی از چالش های بزرگ
مردم دنیا محسوب می شود .این چالش ها حتی مهم تر از
چالشهایسیاسیروزهستندواگراینمسئولیتبهدرستی
انجامنشود،بزودیآنچهکهدرفیلمهایتخیلیدربارهنابودی
زمیندیدهمیشود،بهحقیقتخواهدپیوست.
طییکقرناخیراستفادهغیرمسئوالنهبشرازمنابعموجود
در کره زمین شرایط جدیدی را ایجاد کرده است .در حال
حاضر ۴۰درصد از زمین های زراعی جهان آسیب های جدی
دیدهاندوهرساله۱۳میلیونهکتارازجنگلهایجهاننابود
می شوند .یکی از هر چهار پستاندار ،یک پرنده از هر هشت
پرنده و یک دوزیست از هر سه دوزیست در خطر انقراض قرار
دارند .به عالوه افزایش گازهای گلخانه ای ناشی از مصرف
غیرمسئوالنهانرژی،طیچندقرناخیر،شرایططبیعیزمین
را تحت تأثیر قرار داده است.
از سال  1880که کار اندازه گیری های دقیق هوای کره زمین
آغازشده،محاسبهگردیدهکهمیانگیندرجهحرارتجهانیحدود1/5درجهسانتیگراد
افزایش پیدا کرده و اگر روند آلوده کردن جهان با همین آهنگ ادامه پیدا کند در 50سال
آیندهبین 1/5تا 5/5درجهدیگربهگرمایزمیناضافهخواهدشد.باافزایش 1/5درجه
به دمای زمین در طی دو قرن گذشته ،شاهد بارندگی های سیل آسا ،خشکسالی های
بی سابقه و سرد شدن ناگهانی برخی از نقاط کره خاکی بوده ایم .شاید بعضی ها تصور
کنند که افزایش  1/5درجه طی دو قرن رقم ناچیزی است و نمی تواند منشأ بسیاری

صورتنگرفتهاست".پسمشخصمیشودآتشنشانی،شهرداری،شورایشهر،مجلس
وحتیدولتازشرایطنامناسبوخطرناکپالسکومطلعبودندومعتقدهستنداینحادثه
قابلپیشبینیبوده.پسچهشدکههیچاقدامپیشگیرانهایانجامنشد.فراموشنکنیماگر
قراربودمالکساختمانهابهصورتاتوماتیکتمامقوانینوضوابطشهریرارعایتکنند،
دیگرنیازیبهدستگاههایعریضوطویلوپرهزینهنظارتینبود.
در همین گیر و دار متن سخنرانی شهردار تهران در شورای شهر که مربوط به سال
 1393است ،انتشار پیدا کرد ،که شاید کلید حل معما باشد .شهردار در این جلسه به
اعضاء شورای شهر می گوید" :اگر ما اماکنی را که شرایط ایمنی را رعایت نمی کنند،
شروع کنیم به پلمب کردن ،صدای همه می رود باال ،میگویند در این وضع اقتصادی،
در این وضع بیکاری ،در این شرایط نبودن اشتغال ،رفتار شهرداری یک رفتار سیاسی
است و میخواهد چوب الی چرخ دولت بگذارد .من به عنوان شهردار چکار کنم ؟ اگر
شماواردساختمانپالسکوبشوید،وحشتمیکنیدیعنیفرداصبحمنبایدببندمش،
اگر نبندیم ،سه نفر آنجا فوت کنند ،میگویند شهرداری تو خواب بودی و به وظیفه ات
عمل نکردی .درها را ببندم ،بدبختشان کردم ،نبندم به وظیفه ام عمل نکردم".
از این سخنان در می یابیم مسئوالن مشکل را می دانستند ،تذکر هم دادند ،عصبانی
هم شدند ،از نظر قانونی و فنی هم امکان عکس العمل مناسب را داشته اند ،ولی از
ترس سیاسی شدن مسئله ،کار موثری انجام ندادند .نگران معاش و کسب و کار مردم
بودن کار انسان دوستانه ای است ،به شرط اینکه منجر به حادثه ای در چنین ابعاد
نشود .آیا بهتر نبود برای مدتی پاساژ پالسکو تعطیل می شد ،تا از این حادثه جلوگیری
شود .آیا اقدام کردن بر اساس اصول و قوانین موثر تر است ،یا مماشات کردن بدلیل
نگرانی از سیاسی شدن مسائل؟
حادثه دیگری در پیش است ،این حادثه در عرض چند ساعت اتفاق نخواهد افتاد،
متاسفانه ویرانه های آن هم ظرف چند روز جمع آوری نخواهد شد .تاثیر آن هم بر
روی میلیون ها نفر خواهد بود .همه نهادهای مسئول به اندازه کافی از ابعاد آن مطلع
هستند .راه چاره را هم می دانند ولی ظاهرًا نگران سیاسی شدن مسئله هستند .بله
درباره بحران آب صحبت می کنیم .رئیس جمهور کشور در اوایل امسال اعالم کرد":
امروز در کشور با محدودیت آب مواجه هستیم ".وزیر نیرو هم معتقد است" :مصرف
بیرویه آب بقای تمدن ایران را تهدید میکند و ممکن است به مناقشه و منازعات و
حتی جنگ منجر گردد" ،معاون امور آب وزیر نیرو اعالم کرده" :بحران آب همانند
دیگر پدیده های َکمی ،قابل اندازه گیری است ،ولیکن شاید شهروندان تا زمان قطع
کامل آب شرب خانگی به این باور نرسند ".این مدیران اصلی ترین راه چاره را در
چه می بینند؟ وزیر نیرو می گوید" :قیمت آب در کشور به حدی پایین است که کسی
برای سرمایه گذاری برای کاهش مصرف انگیزه ندارد ".معاون وزارت نیرو اعالم
می کند ":قیمت تمام شده(هر متر مکعب) آب حدود  3هزار تومان است که مردم فقط
یک هفتم قیمت آن را می پردازند ".در چنین شرایطی ،ناگاه وزیر نیرو اعالم می کند:
"در سال  1395هیچ افزایش قیمتی برای آب صورت نگرفته و نخواهد گرفت ".در واقع
ایشان با وجودی که خطر را به دقت درک می کند ،نمی خواهند گناه سیاسی شدن
قیمت آب ،به گردن وزارت نیرو بیفتد .اگر مدیران آب کشور نمی خواهند اتفاق

از این حوادث باشد ،اما دو
قرن در مقیاس با عمر زمین
تنها یک پلک زدن به حساب
می آید ،بنابراین دمای زمین
با سرعت بسیار زیادی در حال
افزایشاست.
از طرفی آستـــانه تحمل
بسیاری از گونه های جانوری
و گیاهی به شدت پایین است
و با کوچکترین تغییر دما
آنـها نمی توانند به حیات خود ادامه دهند .گونه هائی که اگر از بین بروند ،اکوسیستم
دستخوش تغییرات بنیادی خواهد شد و چون حیات همه موجودات در یک فرآیند
زنجیره ای به هم متصل است ،در نهایت حیات بشر نیز به خطر خواهد افتاد.
تخمین زده شده حدود پنج میلیون گونه گیاهی و جانوری ساده و تکامل یافته بر
روی کره زمین زندگی می کنند که تاکنون تنها یک میلیون و ششصد هزار گونه
آنها شناسایی شده .از این تعداد  ۱۰۰هزار گونه متعلق به مهره داران ،یک میلیون
و دویست هزار گونه بی مهرگان و  ۲۹۸هزار گونه متعلق به گیاهان است .همه
موجودات زنده کره خاکی حیاتشان زنجیروار به هم بستگی دارد .برای مثال اگر
پالنگتون های شناور در آب دریاها و اقیانوس ها در اثر آلودگی نابود شوند ،خوراک
ماهی ها از بین می رود و شاخه بزرگی از خوراک انسان نابود خواهد شد 950 .هزار
نوع حشره شناخته شده برروی زمین وجود دارد که حیات این حشرات حتی با تغییر
یک دهم درجه ،به خطر می افتد .این حشرات عامل گرده افشانی گیاهان هستند و
با نابودی آنها غذا و میوه بشر از بین می رود.
زاویه تابش خورشید ،به دلیل انحراف  23درجه ای محور زمین و حرکت انتقالی آن،
در هر روز تغییر می کند و باعث کوتاه و بلند شدن مدت روز در طول سال می شود .در
نتیجه فصل ها به وجود می آید و جای مناطق سرد و گرم مرتبًا با هم عوض می شوند
و به این طریق زمین به یک توازن آب و هوایی می رسد .آالینده هائی که به صورت
ذرات جامد و یا گاز وارد جو می شوند ،بین خورشید و زمین حائل شده ،این توازن را
برهم می زنند.
ُازن گازی است که در فاصله 15تا 40کیلومتری سطح زمین قرار دارد و مانند یک فیلتر
از ورود اشعه خطرناک ماورای بنفش به درون جو زمین جلوگیری می کند .آالینده هایی
چون ُکلروفلوئوروکربن( )CFCمخربالیهازنهستند.یکاتمکلرمیتواندیکمیلیون
مولکول ازن را از بین ببرد .وقتی مولکول ازن از بین می رود ،دیگر نمی تواند جلوی نفوذ
اشعه ماوراء بنفش را سد کند ،لذا گرما و اشعه مخرب به سطح زمین می رسد .از سوی
دیگر ذرات دی اکسیدکربن( )co2مثل چادری مانع خروج گرمای بازتابش شده از

پالسکو برایشان تکرار شود ،بهتر است هر چه سریعتر موثرترین گزینه یعنی
واقعی کردن قیمت آب را به مرحله اجرا بگذارند.

ش.ب

سطح زمین می شوند .در نتیجه گرما به دام می افتد و تغییرات شدید اقلیمی بروز
پیدا می کنند و باعث از بین رفتن تولیدات کشاورزی و گسترش فقر جهانی می شود.
اگرتجمعریزآالیندههاآنقدرادامهیابدکهمیزان()co2بهدوبرابرمیزانفعلیبرسد،
چهخواهدشد؟اینحجمازافزایشتاسال 2040میتواندتا  ۶درجهسانتیگراددمای
کره زمین را افزایش دهد.
این افزایش دما می تواند باعث ذوب یخچال ها و کوه های یخی و باال آمدن سطح دریا
شود تا جائی که نواحی کرانه ای جهان زیرآب بروند و برای جزیره ها و مناطقی مثل
هلند مشکالت بسیار جدی ایجاد شود .این گرما در عرض های جغرافیایی باال مانند
اروپا ،باعث افزایش میانگین بارندگی از  ۳تا  ۵درصد خواهد شد ،ولی در عرض های
جغرافیایی پایین مانند خاور میانه ،بیابان ها روز به روز گسترده تر می شوند ،دمای
آب دریا افزایش می یابد و در اکوسیستم ها اختالالت شدیدی مشاهده خواهد شد.
تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین باعث می شود سالی ۶۱میلیون هکتار از
جنگل های سطح زمین نابود شوند ،این رقم چیزی درحدود  ۵۱برابر مساحت
جنگلهایشمالیایراناست.جنگلهابرایزمینهمانندریهبرایانسانهستند،
جنگل ها که نباشند ،میزان ریزآالینده های جو به صورت تصاعدی افزایش پیدا
می کنند .به عالوه این افزایش حرارت موجب نابودی جنگل های استوایی که دو
سوم اکسیژناتـــمسفرراتـأمینمیکنند،خواهدشد.تغییــراتآبوهـــوایی،
توفان های شدید و دائمی ،ایجاد خشکسالی های پیوسته ،باعث نابودی جنگل ها و
نابودیمنابعتغذیهموجوداتزندهخواهدشد.بدونشکبسیاریازموجوداتزنده
امکان سازگاری با چنین شرایط دشواری را ندارند .اگرچه زمین همواره در پی هر
تنش و آسیبی درصدد توازن بر می آید ،اما این موازنه گاه هزاران سال طول می کشد و
زمانیکهآباقیانوسهابراثرگرمایشبهطوراعجاببرانگیزیباالآمد،عم ًالازدست
کسیکاریساختهنیست.
به هر جهت تغییرات آب و هوایی خواه ریشه در عوامل طبیعی داشته باشند ،خواه
در عوامل انسانی ،اثر خود را بر محیط زیست و بر جوامع انسانی خواهند گذاشت و
در آینده باید منتظر رویدادهای اقلیمی ناگوار بیشتری باشیم .از این رو ،شهروندان
جهانیموضوعتغییراقلیمرابهعنوانیکمسئلهوبحرانجهانیشدهتلقیمیکنند
که پیامدهای آن را همگی تجربه خواهند کرد و ناچار در کنترل و مهار آن نیز باید همه
مشارکت داشته باشند .شناخت عوامل موثر بر تغییرات آب و هوایی و پیامدهای آن
و نیز عمل کردن به توصیه ها و مقررات مرتبط با آب و هوا و محیط زیست ،از اولین
وظایفشهرونداندراینزمینهاست.

گفتگو با خانم دکتر افضل السادات حسینی در باره نقش آموزش در حفاظت از محیط زیست
سرکار خانم دکتر افضل السادات حسینی دهشیری ،درسال  1366مدرک
کارشناسی خود را در رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی از دانشکده
علوم تربیتی دانشگاه اصفهان دریافت کردند .سپس در سال 1370
دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته فلسفه تعلیم و تربیت را از دانشگاه
تربیت مدرس اخذ کردند .ایشان در سال  1376موفق به کسب درجه دکترا
در همین رشته از دانشکده تربیت مدرس شدند و در حال حاضر به عنوان
دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه
تهران مشغول فعالیت هستند .خانم دکتر حسینی تالیفات متعددی دارند
که از آن جمله می توان به کتاب "هرمنوتیک ،اساس تعلیم تربیت خالق" و
"ماهیت خالقیت و شیوه های پرورش آن" اشاره کرد.
به دلیل نیازی که محیط زیست کشور به مسئله آموزش دارد ،در این شماره
پای صحبت خانم دکتر حسینی نشسته ایم تا از اطالعات ایشان در مورد
نقش آموزش در حفاظت از محیط زیست برخوردار شویم.
آموزش و پرورش چه نقشی در حفاظت از محیط زیست دارد؟
ت محیطی موجود ،ریشه در فقدان آگاهی های
بخش عمدهای از معضالت زیس 
الزم و ضعف فرهنگی دارد و نوعی مشکل فرهنگی محسوب میشود .من ابتدا می خواهم
موضوع را کلی تر بیان کنم و بعد به بحث محیط زیست بپردازم .به نظر من هر
جامعه ای که توانسته به رشد قابل قبولی برسد و در دنیا تبدیل به شاخص شود،
کار خود را از آموزش و پرورش شروع کرده .اگر کشورهای جنوب شرق
آسیا را در چند دهه اخیر ،با سال های قبل خودشان مقایسه کنیم ،می بینیم آنها
در گذشته حرفی برای گفتن نداشتند ،اما امروز کشورهایی مثل سنگاپور،
مالزی ،کره جنوبی ،تایلند و هند در بسیاری از موارد در رده های برتر
جهانی قرار گرفته اند .چرا این اتفاق افتاده است؟ البته اگر بخواهیم به
صورت عمومی و دقیق مسئله را بررسی کنیم ،باید ابعاد مختلف سیاسی
و اجتماعی و منطقه ای را در نظر بگیریم .اما تاکید من بیشتر بر روی نگاه
این جوامع در حوزه آموزش است .این که چگونه به مبحث آموزش پرداخته اند
و چگونه اصالحات خود را از آموزش آغاز کرده اند .در واقع این کشورها
به خوبی متوجه شده اند مسیر تحول و اعتالی جامعه چیزی جز آموزش
نیست .بخصوص آن قسمت از آموزش رسمی که در مدارس اتفاق می افتد.
البته منظور یک سری مطالب آبستره و غیر کار بردی نیست که مدارس
در مخزن ذهن کودکان می ریزند و از آنها امتحان می گیرند ،مطالبی که
بعد از مدتی فراموش می شود و هیچ چیزی از آن در یاد دانش آموز باقی
نمی ماند .منظور آموزشی است عینی که به صورت روزمره بچه ها با آن در
ارتباط هستند .در کشورهای رو به رشد مبنای آموزش مسائل زندگی است

آسیب شدید به اجتماع شده .ما در آثار گذشتگان خود مانند سعدی و مولوی و
فردوسی و سایر قدمای ادبیات ،مسائل اخالقی و تربیتی را زیاد می بینیم ،ولی اخیرا ً
دیگر کسی به آنها نمی پردازد .پس طبیعی است که مسائلی مثل محیط زیست که
در گذشته فرهنگی ما از ارزش بسیار باالئی برخوردار بود ،این روزها کام ً
ال از دست
برود .ما شبیه کسانی هستیم که گنجینه هایی بزرگ دارند ،اما رهایش کرده اند و
رفته اند و دیگر از آنها بهره برداری نمی کنند.
در حال حاضر مسائل محیط زیستی در سیستم آموزش ما از چه جایگاهی
برخوردار است؟
آموزش و پرورش ما آنقدر مسائل حاد دارد که همچون یک بیمار رو به کما رفته و
آنقدر از فضای واقعی آموزش دور است که اص ً
ال نمی توانیم آن را آموزش و پرورش
تاثیرگذار در شرایط اجتماعی بدانیم .به این شکل نمی توانیم انتظاری هم از آن
داشته باشیم .مگر اینکه با یک دیدگاه تازه آموزش و پرورش را بازسازی کنیم .در
این صورت شکی ندارم که می تواند تاثیرگذار باشد و تقریباً کلیدی ترین و اساسی
ترین و شاید تنها راهی است که می توان در آن قدم برداشت .من احساس می کنم
ما فقط در صورتی می توانیم به آینده جامعه خودمان امیدوار باشیم که یک اتفاقی
در این حوزه بیافتد ،یعنی آموزش و پرورش یک تکانی جدی بخورد .ما باید به بچه های
پیش دبستانی و ابتدایی ،ارزش گذاری و اهمیت محیط زیست را به روش ها و
شیوه های متنوع بیاموزیم تا بچه ها بدانند به چه شکل باید زندگی کنند و چگونه

باعث می شود که دانش آموزان در زمان شکل گیری شخصیت اجتماعیشان،
حفاظت از محیط زیست را به عنوان یک مسئولیت انسانی و اخالقی در وجود خود
نهادینه کنند .مطمئن باشید تا زمانی که کودکان و جوانان با دولت و سازمان های
مسئول در عرصه محیط زیست مشارکت نکنند ،فرهنگ سازی اتفاق نخواهد افتاد
و پایداری حفظ محیط زیست نیز قابل تضمین نیست .امروزه کودکان نقش بزرگی
را در خانواده ها ایفا می کنند .در واقع با آموزش صحیح آنها ،خانواده ها را هم
می توان آموزش داد .آموزش های زیست محیطی در سطح مدارس باعث تحول
تدریجی خانواده ها خواهد شد ،این کار کمک بسیار بزرگی به حفظ محیط زیست
خواهد کرد .در واقع کودکان حلقه مفقوده مراقبت از محیط زیست هستند .البته
دانش آموزان هر منطقه از کشور ،نیاز به شیوه خاص برای آموزش دارند که یافتن
این شیوه بر عهده معلم ها است .امروزه کام ً
ال ثابت شده که روش های آموزش
عملی در خود محیط زیست نقش بهتری در یادگیری کودکان دارند .آموزش و
پرورش هم باید مفاهیم پایه ای و عمیق را در برنامه درسی خود بگنجاند.
به نظر شما راه چاره چیست؟
یکی از راه حل هائی که امروزه در دنیا اتفاق افتاده ،راه اندازی مدارس طبیعت
است .در این مدارس کودکان را با طبیعت انس می دهند و با ارزش گذاری به
طبیعت آشنا می کنند .خوشبختانه در ایران نیز قدم هایی در این راه برداشته
شده .مدارس طبیعت فرصت خوبی است تا کودکان از ابتدا با عشق به طبیعت
بزرگ شوند .کارهای متنوعی هم وجود دارد که هم در مدارس طبیعت و
هم سایر مدارس می توان انجام داد ،مانند برگزاری اردوهای آموزشی در
فضای طبیعی یا باغ وحش ها و پارک ها ،تا دانش آموزان از نزدیک ارزش
واقعی و احترام به طبیعت و حیات وحش را درک کنند .تشکیل گروه برای
تمیزکردن پارک ها ،خیابان ها ،اطراف ایستگاه های اتوبوس ،بوستان ها و
سواحل رودخانه ها و دریا عالوه بر اینکه آموزش مناسبی برای کودکان و
نوجوانان است ،برای سایر افرادی که دانش آموزان را در حال نظافت محیط
زیست می بینند نیز درس خوبی برای تمیز نگاه داشتن محیط زیست خواهد
بود .آموزش بازیافت زباله و ساختن چیزهای مفید از آنها باعث می شود
کودکان این کار را در طول زندگی خود ادامه دهند .می شود در چند ساعت
ن هائی مربوط به محیط زیست را خواند و مفاهیم
از هفته برای بچه ها داستا 
آن را به بحث و گفتگو گذاشت و از آنها خواست برداشت و تجربیات خود را
با دیگران در میان بگذارند .نمایش فیلم های مستند در باره محیط زیست
برای کودکان جذاب است و آنها راحتتر پیام های محیط زیستی را جذب
میکنند .درست کردن چند گلدان یا داشتن چند پرنده به بچه ها این امکان
را می دهد که رشد آنها را دنبال کنند و به عوامل محیط زیست مانند گیاه و

و هر چه کودکان می آموزند به شکلی مربوط می شود به آن چیزهائی که در
زندگی واقعی با آن سر و کار دارند .کتاب های درسی این کشور ها طی سالهای
اخیر ،تغییر بسیاری کرده و معلمان سعی می کنند بیشتر بر فعالیت های عملی و
کارهای گروهی تاکید کنند .کار گروهی و مشارکت اجتماعی دانش آموزان یکی
از مالک های مهم برای ارتقاء دانش آموزان است .امتحان دادن در نظام آموزشی
این کشور ها کم رنگ شده و دانش آموزان فقط در صورت کسب مهارت های
الزم فنی و اجتماعی می توانند به کالس باالتر بروند .در سیستم آموزشی این
کشورها ،ارزیابی دانش آموزان از سیستم امتحانات چهار جوابی و نمره ای خارج
شده و سواالت امتحانی توصیفی است و به دانــــش آموز به جای نــمره امتیــاز
می دهند امتیاز هائی مثل عالی ،خوب ،متوسط ،ضعیف و بد .روش های ارزیابی
نیز بصورت کتبی و شفاهی است و ارائه گزارش و تحقیق در آن از اهمیت زیادی
برخوردار است .این سیستم جدید نه تنها در مقاطع آموزشی ابتدائی و متوسطه
و کارشناسی ،بلکه در سطوح باالی دانشگاه ها نیز عمل می شود .دانشجوهای
متقاضی دوره های کارشناسی ارشد و یا دکترا ،اول رزومه تحصیلی خود را به
استاد ارائه می دهند .مدتی هم زیر نظر استاد در آزمایشگاه و یا سایر مراکز
تحقیقاتی و علمی فعالیت می کنند .در این مدت اگر استاد از عملکرد دانشجو
راضی باشد ،نامه پذیرش او را برای دانشگاه صادر می کنند و دانشجو می تواند
نسبت به ورود به مقاطع آموزش عالی اقدام کند .همان طور که مشخص است در
تمام مراحل ،آموزش کاربردی عمیق از اهمیت زیادی برخوردار است و دانش آموز
و دانشجو نمی توانند با اتکا یک دانش سطحی و غیر کاربردی امید به موفقیت
داشته باشد .به نظر من بحث آموزش محیط زیست هم همین شرایط را دارد .اگر
قرار باشد سیستم آموزش و پرورش به طرف مسائل واقعی زندگی متمایل شود،
مسلماً محیط زیست هم یکی از مسائل آن خواهد بود .محیط زیست یک موضوع
کام ً
ال جدی است که همگی ما انسان ها درگیر آن هستیم .چه کسی می تواند
بگوید که محیط زیست اولویت من نیست و این مسئله برایم اهمیت ندارد .البته
در یک جامعه هنگامی می توان ادعا کرد که مسئله محیط زیست جدی گرفته شده
که این موضوع به عنوان یکی از اولویت های اساسی و مسائل واقعی جامعه جلوه کند.
چه شد که تا این اندازه از حرمت محیط زیست کاسته شد؟
من باز هم بحث را کلی مطرح می کنم و سپس به شکل خاص آن می پردازم .ما
تعدادی دانشجو -معلم در دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران داریم .که به عنوان
مدیر یا ناظم یا معلم در آموزش و پرورش کار می کنند ،در عین حال دانشجو
هم هستند .این گروه بارها از من پرسیده اند چه اتفاقاتی در اجتماع ما افتاده که
وضعیت اخالقی در جامعه به اینجا رسیده؟ من از این معلمان سوال می کنم خود
شما چه درسی در راستای تربیت اخالقی دانش آموزان داده اید؟ جواب آنها یک
کلمه است :هیچی! آنها می گویند در سیستم آموزش و پرورش ما ،دغدغه ای
برای این مسائل وجود ندارد .آنچه مسلم است آموزش و پرورش ما از بحث های
تربیتی و آموزش اخالق خانوادگی فاصله گرفته و همین فاصله گرفتن ،باعث

مراقب طبیعت باشند و مث ً
ال مراقب قطره قطره های آب باشند و برای هر قطره ارزش
قائل بشوند .اگر بخواهیم به عنوان برنامه بلند مدت و با نگاهی کالن و آینده نگر به
این کار نگاه کنیم ،باید آموزش را از پیش دبستانی و دبستان برنامه ریزی کنیم،
به شکلی که مربی ها و معلم ها و دانش آموزان با محیط زیست به عنوان بخشی
از مسائل واقعی زندگی خود درگیر شوند و دیگر به عنوان یک درس تزئینی و فوق
برنامه به آن نگاه نکنند .در حیطه کوتاه مدت و میان مدت نیز باید آموزش از طریق
رسانه ها و مطبوعات ،همه مردم را در بر بگیرد .خوشبختانه جامعه ما جامعه ای است
که از پذیرش باالئی برخوردار است و به سرعت می توان مردم را در چنین موضوع هائی
درگیر کرد و آنها را از بُعد احساسی و عاطفی به حرکت درآورد .امروزه شبکه های
اجتماعی و رسانه های مجازی که از قدرت و نفوذ زیادی برخوردار هستند به کمک
آمده و می تواند اثرات بسیار مثبتی بر روی فرهنگ سازی و آموزش محط زیست
داشته باشد .مث ً
ال می توانیم در شبکه های مجازی گروه های طرفدار محیط زیست
راهاندازیکردهوافرادزیادیرادرگیراینمسئلهکنیم.تکنیکهاییهمدربحثهای خالقیت
وجود دارد که می توانیم از آنها استفاده کنیم ،به عنوان مثال تکنیکی وجود دارد به
عنوان بزرگ سازی و کوچک سازی .در بعضی از موارد شاید نیاز باشد مسئله کمی
بزرگ سازی شود تا جامعه تکان بخورد .این روزها از گوشه و کنار می شنویم که
بحران آب وجود دارد و جنگ های آینده جنگ آب است ،ولی شاید هنوز آن طوری
که باید مسائل آب بزرگ سازی نشده تا جامعه و بُعد احساسی جامعه درگیر آن
شود .ما در آموزش روی دو بعد خیلی تاکید می کنیم .یکی بعد شناختی و دیگری
بعد عاطفی که در نهایت تبدیل به اراده و عمل می شود .اگر بتوان جامعه را به
صورت عمومی درگیر این دو بعد کرد ،می توانیم امیدوار باشیم که آموزش بر جامعه
تاثیرگذار شود .در این رابطه گاهی قدم هایی برداشته شده است ،اما بی برنامه و از
هم گسیخته بوده و نتیجه مورد نظر حاصل نشده .ما تا کنون کاری زیادی نکرده ایم
و آموزش ها به شکلی نبوده است که بچه های ما حتی طبیعت را از نزدیک ببینند و
با آن آشنا شوند .این نشان می دهد که ما خالء های زیادی داریم.
به نظر شما آموزش حفظ محیط زیست را از چه زمانی باید آغاز کرد؟
کودکان معموالً از دیدگاه منحصر به فردی به اطراف خود نگاه می کنند ،که با نگاه
بزرگساالن کام ً
ال متفاوت است .مغز کودک چون هنوز دچار عادت ها و پیش فرض های
غلط نشده ،آمادگی زیادی دارد تا هرکاری را از راه درستش یاد بگیرد .به همین دلیل
اگر آموزش حفاظت از محیط زیست را از سال های اولیه
زندگی کودکان آغاز کنیم ،نتیجه بسیار خوبی بدست
خواهیم آورد و می توانیم افراد مسئول و شایسته را
برای حفظ محیط زیست تربیت کنیم .اگر این کار در
یک سطح گسترده صورت بگیرد ،در آینده نسلی را
خواهیم داشت که حفاظت از محیط زیست را جزء
الینفک زندگی خود می دانند .گنجاندن دروس
محیط زیست در مواد درسی مقاطع مختلف تحصیلی

حیوان و آب و خاک و دانه عالقه مند شوند .برای شاگردان بزرگتر و دانشجویان
نیز می توان از کارشناسان و متخصصان محیط زیست دعوت کرد تا برایشان
سخنرانی کنند و به سواالتشان پاسخ دهند .از این دست کارها بسیار فراوان
است ولی در وحله اول احتیاج به یک برنامه ریزی در سطح مدیران آموزش
کشور داریم ،چون هنوز هستند تعدادی از مدیران که فکر می کنند این کارها
تزئینی و غیر ضروری است و وقت دانش آموز را تلف می کند.
صدا وسیما چه نقش را در آموزش حفاظت از محیطزیست میتواند ایفا کند؟
اگر از نظر جامعه شناسی بخواهیم بررسی کنیم که مث ً
ال چرا یک بچه آشغال خود
را روی زمین می اندازد؟ به این نتیجه خواهیم رسید که این کار تحت تاثیر عوامل
مختلفی در ذهن او به حالت اتوماتیک در آمده .الگوی بچه ها بزرگترها هستند،
وقتی کودکی می بیند که مادر و پدر و افراد جامعه چنین رفتاری را انجام
می دهند ،به نظر او این یک کار عادی جلوه می کند .از طرفی آموزش خاصی هم
در این مورد ندیده و احتماالً سطل زباله نیز در اطرافش وجود ندارد ،پس طبیعی
است که زباله خود را روی زمین یا داخل جوی آب بیندازد و اگر در اتومبیل
است ،از شیشه ماشین به بیرون پرتاب کند .حاال اگر قرار باشد این بچه تغییر
رفتار بدهد ،اجتماع باید برای این کار برنامه ای داشته باشد .مث ً
ال از صدا و سیما
بخواهد که برنامه های مناسبی برای آموزش این مسئله بسازد تا کودک بفهمد
چرا کارش غلط است و راه درست چیست؟ صدا و سیما می تواند در اجتماع
پایگاه خیلی محکمی در این زمینه ها داشته باشد .اگر بخواهم بی انصافی نکنم
در صدا و سیمای فعلی به جز چند برنامه انگشت شمار ،هیچ خالقیت و برنامه و
حرکت دقیقی دیده نمی شود ،به همین دلیل هم صدا وسیما نسبت به گذشته،
خیلی از مخاطبان خود را از دست داده است .اگر صدا و سیما بتواند نقش واقعی
خود دوباره احیا کند ،حتی می تواند نقش موثرتری از آموزش و پرورش به عهده
بگیرد ،چون مخاطب فراوانی دارد و از جاذبه های زیادی برخوردار است .البته به
شرطی که نگاه تیز بین داشته باشد و برای این کار از کارشناسان خبره و دلسوز
استفاده کند .تلویزیون اگر بخواهد مث ً
ال در برنامه کودک ،فقط نصیحت و پند و
اندرز پخش کند ،موفق نخواهد بود چون کودک امروزی دیگر پیام های مستقیم را
جذب نمی کند و سطح توقع و فهمش باال رفته است .صدا و سیما وقتی می تواند
جاذبه اش را حفظ کند که برنامه خوب و نگاه خالقانه داشته باشد و از کلیشه های
تکراری پرهیز کند .متاسفانه تلویزیون کشور ما خیلی گرفتار تکرار و کلیشه شده
و تا روزی که نخواهد شرایط خود را عوض کند ،نمی توان خیلی روی آن حساب
بازکرد .البته باید بگویم علیرغم این ضعف ها ،هنوز هم صدا وسیما از جایگاه بسیار
قوی برخوردار است و هنوز قدرت نفوذ خود را از دست نداده و حتی در مواردی بد
آموزی می کند .البته این نوع آموزش ها باید استمرار داشته باشد ،چون آموزش های
زیست محیطی چیزی نیست که زمانی به پایان برسد.
از اینکه وقت خود را در اختیار ماهنامه  KWCگذاشتید از شما متشکرم.

ضرب االجل
در سال  1969زمانی که تلویزیون به صورت زنده ،نخستین گام نیل آرمسترانگ را
بر روی کره ماه نمایش داد ،کتاب علم بشر ورق خورد .دست یابی به چنین هدف
بزرگی یک دلیل ساده داشت .جان اف کندی ( رئیس جمهور وقت آمریکا) برای
ناسا و کل دستگاه های تامین بودجه ،یک ضرب االجل دو ساله تعیین کرد تا امکان
رسیدن انسان به ماه را فراهم کنند .اگر آن ضرب االجل نبود ،ممکن بود هنوز هم
آرزوی سفر به ماه در حد رویا باقی بماند ،چندان که برای روس ها باقی ماند" .لئونارد
برنستین" می گوید :دو چیز برای موفقیت های بزرگ الزم است ،یک برنامه خوب
و دیگری ضرب االجل زمانی.
ضرب االجل" "deadlineبه معنای آخرین مهلت برای انجام کاری است که در
صورت انجام نشدن ،خسارت و زیان فاحشی ایجاد شود .وقتي برای کاری ضرب االجل
تعيين مي کنیم ،در حقيقت هدف زمان دار می شود و با هر بار نگاه کردن افراد تیم به
زمان ضرب االجل ،ذهن و جسم آنها به تکاپوي بيشتری وادار مي شود و سعی خواهند
کردعقبافتادگیهایبرنامهراجبرانکنند،ايندستاوردیاستکهبراياهدافبازمان
بندی نامشخص ،هرگز متصور نیست .ضرباالجل میتواند بهرهوری فردی و تیمی را
افزایش دهد و زمینهای را فراهم کند که شما و اعضای تیم تحت رهبريتان ،قادر باشید
بهترین توان خود را در بهترین زمان به نمایش بگذارید .در اینجا به چند استراتژی و
رهنمون کاربردی در ارتباط با ضرباالجل و تاثیر مثبت و سازنده آنها بر افزایش بهرهوری
کاری اشاره خواهد شد .شما با انتخاب ضرب االجل های مناسب ،خواهید توانست
برنامهریزیهای کاری بدون استرس و در عین حال موفقی را تجربه کنید.

تقویت و تهیج شود و شوق نزديک شدن به هدف ،در آنها زنده گردد .به همین دلیل
دقت کنيد براي زمان دار کردن اهداف ،یک مقطع زماني گنگ را در نظر نگیرید،
مث ًال نگویید،آخرین مهلت تا شش ماه آينده .بلکه مث ًال بگوييد،آخرین مهلت تا اول
فروردين سال .1396
از اعالم ضرب االجل های طوالني و دراز مدت خودداری کنید.

زمان های طوالني ،هرگز نمی تواند مشوق حرکت هاي روزانــــه باشد ،بهتر است
ضرب االجل های کوتاه مدت انتخاب کنید .مث ًال نگویید ضرب االجل تا سال  ،1400اگر
هدف بزرگی دارید که به چندین سال زمان نياز دارد ،مي توانيد آن را تقسيم بندي کنيد،
مث ًال بگوييد ضرب االجل دستيابي به 30درصد اين هدف ،تا اول فروردین سال.1396

از زمان بندی مشخص در اعالم ضرب االجل استفاده کنید.

هدف از اعالم تاريخ و زمان بندي این است که تالش و تکاپو و اشتياق گروه روز به روز

لذت های کوچک
همه ما در زندگیمان با یک سری پیش داوری محاصره شده ایم .انگار ما انسان
ها یک حس رومانتیک بدبینی به چیزهای معمولی را ،از جائی به ارث برده ایم
و باور کردهایم برای پیدا کردن رضایت و لذت باید به دنبال خوشیهای کمیاب
و خاص برویم و معتقدیم اگر چیزی معمولی باشد دیگر باحال نیست .یک پیش
فرض درونی به ما فـــرمان می دهد از چیزهای منحصر به فرد ،نایاب ،عجیب و
غریب یا ناآشنا بیشتر خوشحال شویم و لذت ببریم .از طرفی برای ارزش گذاری
بر روی هرچیز ،نیاز به تایید اقتصادی داریم .به همین دلیل همه چیزهای گران
را دوست داریم .اگر چیزی ارزان یا رایگان باشد ،دیگر قدرش را نمی دانیم .مث ًال
در قرن نوزدهم وقتی قیمت یک آناناس در انگلستان صد پوند بود ،آناناس میوه ای
اشرافی حساب می شد و همه آرزوی خوردن آن را داشتند ،ولی حاال که به قیمت
ناچیزی رسیده ،از لیست آرزوهای خیلی از افراد غیب شده است .موز هم در
ایران همین حالت را داشت پنجاه سال پیش حسرت بچه ها و بزرگساالن موز
بود .تازگی بعضی ها آن را می اندازند زمین که با پوستش ُسر بخورند .خاویار
کماکان از تخم مرغ جالب تر به نظر می رسد چون گران تر است ،هرچند که بوی
ماهی خام می دهد .ما انسان ها از شهرت هم خوشمان می آید .در یک تحقیق
اجتماعی جالب ،نوازنده معروفی را با لباس فقرا به یک ایستگاه مترو فرستادند تا
برای مردم ویلون بزند .این نوازنده وقتی در گوشه ای بساط کرد و مشغول نواختن
شد ،کام ًال نادیده گرفته شد .در حالی که شب قبل ،مردم برای شنیدن همان قطعه

هرگاه برای شما ضرباالجلی تعیین شد ،خودتان هم برای خودتان ،یک ضرباالجل
شخصی تعیینکنیدکه کمیقبلازضرباالجل تعیین شدهباشد.بهعنوانمثالاگرقرار
باشد کاری را ظرف یک هفته انجام دهید ،ضرباالجل خود را بر اساس پنج روز تعیین
کنید .به اين طريق میتوانید با مسائل پیشبینی نشده و غیرمترقبهای که جزء اجتناب
ناپذیرهرکاروحرفهایمحسوبمیشود،مقابلهکنید.
دیگران را از ضرباالجلهای کاریتان آگاه سازید.

یکیازبهتریناقداماتدرارتباطباضرباالجلهابرقراریارتباطبادیگرانواطالعرسانی
ی به شما فشار نیاورند سعی کنید
در مورد آن است .اگر میخواهید ضرباالج ل های کار 
همکارانواطرافیانخودرامطلعسازیدوازآنهابرایتحققخواست ههایتانکمکبگیرید.
بارها پیش آمده که عدم آگاهی اطرافیان در مورد کارهایی که باید سر موقع انجام بگیرد،
باعث شده آن کار به موقع انجام نشود .بنابراین بهترین اقدام برای خارج شدن از زیر فشار
ضرباالجل این است که همکاران ،مافوقها و حتی اعضای خانوادهتان را در این مورد آگاه
سازیدوازآنهابخواهیدباشماهمکاریکنند.
در صورت نیاز ،مهلت بیشتری برای انجام کارها بگیرید.

فقط برای کارها و پروژههای مهم و کلیدی ضرباالجل تعیین کنید.

س است .اگر برای انجام
ضرباالجلهای فراوان و غیرضروری یکی از عوامل ایجاد استر 
هرکارپیشپاافتادهبخواهیدیکبازهزمانیتعیینکنیدوهمهراملزمبهرعایتآنکنید،
به دست خودتان استرس به مجموعه وارد خواهید کرد .برای اجتناب از این حالت منفی
کافی است کارهای جزئی را در لیست کارهای روزمره قرار داده ،سر فرصت آنها را انجام
دهید .در مقابل برای پروژهها و فعالیتهای حساس خود ضرباالجلهای منطقی و
معقول در نظر بگیرید و آنها را به مرحله اجرا درآورید.

خودتان برای خودتان ضرباالجل تعیین کنید.

برای کارهای غیر حساس به جای ضرباالجل ،از زمان تقریبی استفاده کنید.

اگر قرار است همکاران شما کاری را انجام دهند که عجله چندانی در آن وجود ندارد،
بیجهت ضرباالجلهایی مانند «تا ساعت  4بعد از ظهر روز شنبه» یا «تا شش روز
دیگر» تعیین نکنید ،بلکه سعی کنید از زمانهای تقریبی مانند «تا شنبه بعد از ظهر»
یا «تا یک هفته دیگر» استفاده کنید تا به خودتان و دیگران فشار وارد نیاورید .انعطاف
در زمان کارهای عادی تا حد زیادی از استرس احتمالی و همچنین بدقول شدن افراد
نزد دیگران خواهد کاست.

از همان آدم ،به بزرگترین سالن کنسرت شهر هجوم بردند و پول زیادی برای بلیط
پرداخت کردند ( .گـــزارش این ماجرا را می توانید در ماهنامه شماره  43در آدرس
 http://www.kwciran.com/FA/magazineپیدا کنید ).و
باالخره ما انسان ها همیشه از طرح هائی در مقیاس وسیع لذت می بریم و برنامه های
بزرگ در مرکز توجه ما قرار دارد و امیدواریم که این برنامه های بزرگ منجر به
خوشی و لذت ما بشوند .مث ًال مدرک دانشگاهی ،ازدواج ،شغل ،مسافرت ،خریدن
خانه نو و اتومبیل جدید.
این شیوه نگاه کردن به خوشی و لذت کام ًال غلط نیست ،چون موتور محرک ما
برای پیشرفت است ،ولی به طور ناخواسته باعث یک گرایش بد و غیر مفید بر ضد
چیزهای در دسترس ،ارزان ،معمولی ،آشنا و کوچک می شود .در نتیجه اگر کسی
بگوید با هواپیمای خصوصی به دُ بی سفر کرده است ،ناخودآگاه فرض می کنیم بیشتر
از کسی که با دوچرخه به پارک نزدیک خانه اش رفته است به او خوش گذشته .ما
فرض می کنیم دیدن یک گالری نقاشی در شهر فلورانس ،از کتاب خواندن در پارک
محله مان قشنگ تر است .شام در رستورانی که استیک سرو می کند از نان و پنیر
در خانه بیشتر می چسبد .پرواز با گالیدر در آخر هفته ،منطقی تر از خیره شدن به
آسمان ابری به نظر می آید .اگر کسی ادعا کند که از دیدن چهار تا گل که در گلدان
در هر گلفروشی وجود دارد ،بیشتر از دیدن اصل نقاشی ونگوگ خوشحال می شود
هیچکس او را باور نمی کند.
ولــی نکتــه جالــب ایــن اســت کــه خوشــی هــای غیرمنتظــره ،تصادفــی و کوچک
چقــدر مــی توانــد لــذت بخــش باشــد .خوشــی هــا بــه شــکل مرتــب و منظــم،
تــوی بوتیــک هــای لوکــس چیــده نشــده انــد و ممکــن اســت در یــک تعطیــات
لوکــس و یــا خانــه گــران قیمــت اص ـ ًا بــه ســراغمان نیاینــد .خوشــی خیلــی
بــه توقعــات ،وضــع عاطفــی ،کــج خلقــی هــا و قهــر و آشــتی هــای مــا بســتگی
دارد .یــک بگومگــو در مــورد تلفــظ یــک کلمــه مــی توانــد کل فایــده یــک هتــل
 5ســتاره را خــراب کنــد .لــذت هــا مــی تواننــد خیلــی کوچــک باشــند .انجیــر
خــوردن ،حمــام رفتــن ،یــک خــواب راحــت ،حــرف زدن بــا مادربــزرگ یــا دیــدن
عکــس هــای قدیمــی دوران بچگــی.
اینها اص ًال چیزهای کوچکی نیستند .اگر خوب به آنها فکر کنیم ،این کارها
تاثیرگذارترین و ارضا کننده ترین چیزهایی هستند که ما در زندگی داریم .قدر
داشته ها را دانستن راه حل مفت و ارزانی نیست .البته قرار نیست آرزوهای
بزرگ را هم محکوم کنیم یا بدست فراموشی بسپاریم ،اما دنبال آینده دویدن
هم فایده ای ندارد ،مگر اینکه اول یاد بگیریم با همین داشته های فعلی کیفمان

با وجود همه این تمهیدات باز هم ممکن است به دالیل مختلف نتوانید پروژ ه را سر موقع
انجام دهید و ضرباالجلی که برایتان تعیین شده را رعایت کنید .در چنین شرایطی به
جای وارد آوردن فشار بیش از حد به خود که نتیجهای جز انجام ناقص و ضعیف کارها
را به دنبال ندارد ،بهتر است درخواست مهلت بیشتر كنيد تا سر فرصت و با تمرکز کافی
کارتان را انجام دهید.
اگراینمواردرارعایتکنیدمتوجهمیشویدکهضرباالجلها،نهتنهااسترسزاوترسناک
نیستند ،بلکه برعکس انرژیدهنده و انگیزهبخش بوده و باعث میشوند با تمرکز و اراده
بیشتری کارهایتان را انجامدهید .کسانی که از ضرباالجلهای کارینمیترسند،معمو ًال
کارهایشانراسرموقعانجاممیدهند،ولیآنهاییکهازضرباالج لمیترسند،قادربهانجام
کارشاندرزمانمقررنمیشوند،درنتیجهبهشدتاحساسگناهوتقصیرمیکنند.
فراموش نکنیم ضرب االجل عاملی بود که بشر را به کره ماه رساند .دنیای ما نیازمند رهبران
سیاسیومدیرانیاستکه مصممبهتعیینضرباالجلهایجسورانههستند،تا رویاهابه
واقعیتتبدیلشوند.

کوک باشد .مهم تر آن که کوچکی چیزهای معمولی اص ًال بیانگر ارزش واقعی آنها
نیستند ،بلکه نشان دهنده آن هستند که چه خوشی هائی در این دنیا وجود دارد
که مردم ظالمانه نادیده شان می گیرند .خوشی کوچک در واقع یک خوشی بزرگ
است که در انتظار تاجگذاری به سر می برد .لذت عظیمی است که هنوز بشریت
آن را به رسمیت نشناخته است .قدرشناسی از لذت های کوچک یعنی کمی بیشتر
به غرایز خودمان اعتماد کنیم .ما نمی توانیم منتظر اجازه و کنترل کیفیت دیگران
بمانیم و پس از کسب مجوز و گارانتی ،تازه شروع کنیم به کیف کردن .باید دنبال
سیگنال های خاموش و بی صدای مغز خودمان برویم که می گوید «چیزی که من
دارم مهم و با ارزش است حاال بگذار دیگران هر فکری که می خواهند بکنند».

چگونه اتومبیل خود را با کمترین میزان آب بشوئیم

یک بطری اسپری شیشه شوی را با آب پر کنید
و هر قسمت اتومبیل شما که کثیف شد فوری با
اسپری آب و یک دستمال نرم آن قسمت را تمیز
کنید .داخل اتومبیل را هم هر چند روز یکبار جارو
برقی بکشید و با دستمال مرطوب صندلی ها و جلو
داشبورد را تمیز کنید .با این روش نیازی نیست
که هر بار کل اتومبیل را بشوئید و فاصله رفتن به
کارواش نیز طوالنی تر می شود.

اگر ما اتومبیل خود را در خانه بشوئیم ،برایمان ارزان تر تمام می شود چون هزینه کارواش
را نمی دهیم ،اما با شستن اتومبیل در خانه مقدار بیشتری آب مصرف می شود و به محیط
زیست آسیب می رسد .متوسط مصرف آب برای شستن اتومبیل حیرت انگیز است .در هر
بار شستن اتومبیل بین 150تا 500لیتر آب مصرف می شود .در شرایط فعلی که کشور با
خطر کم آبی مواجه است و همه باید در حفظ آب تالش کنیم ،شستن اتومبیل در منزل
کار مناسبی نیست .با استفاده از روش های زیر می توانید در مصرف آب برای شستشوی از سطل و اسفنج استفاده کنید
اتومبیل صرفه جویی کنید.
یک سطل و یک قطعه اسفنج می تواند نیاز شما به آب را تا
اتومبیل خود را کمتر بشویید

اگر به شستن اتومبیل در هر هفته و یا هر دو هفته عادت دارید ،این بار تالش کنید این
مدت را به دو ماه برسانید .این کار بهترین راه در صرفه جویی آب است .شهروندان
لس آنجلس و کالیفرنیا در پیمانی اجتماعی به یکدیگر قول داده اند که هر ۶۰روز یکبار
ماشین خود را بشویند.

شستن ماشین بدون آب

پــاک کننــده هائــی وجــود دارد کــه بــرای
شســتن اتومبیــل بــه آب نیــازی نــدارد .بــه
اینترنــت مراجعــه کنیــد و ایــن شــوینده هــا را
پیــدا کنیــد .در اینترنــت مــی توانیــد از نظرات
خریـداران مطلــع و بــا روش کار ایــن شــوینده ها
آشــنا شــوید .بــرای تمیــز کــردن اتومبیــل
بــدون آب بــه یــک حولــه میکروفایبــر نیــاز داریــد .پارچــه میکروفایبــر ســاینده نیســتند
و برعکــس بــرس و اســکاچ آســیبی بــه رنــگ خــودرو نمــی زنــد.

مراجعه به کارواش مدرن

حد زیادی کم کند 8 .لیتر آب را داخل یک سطل بریزید و
کمی مواد شوینده به آن اضافه کنید .سپس با اسفنج اتومبیل
خود را بشوئید .می توانید با همان اسفنج و کمی آب اتومبیل
را آبکشی کنید.
از شیلنگ دارای نازل استفاده کنید
اگر مجبور شدید در خارج از کارواش اتومبیل خود را بشوئید ،از شیلنگ دارای نازل استفاده
کنید .نازل جریان آب را تنظیم می کند و مصرف
آب را تا حد زیادی کاهش می دهد .یک شیــــلنگ
معمولی  40لیتـــر آب در هر دقیـــقه هدر می دهد.
شیلنگ های دارای نازل این مقدار را به  10لیتر در
دقیقه کاهش می دهند.
اتومبیل خود را در مکان های سرپوشیده و یا زیر سایه بشویید تا نور آفتاب باعث تبخیر سریع
آب نشود .از شستن اتومبیل با آب های روان مانند آب قنات یا رودخانه خود داری کنید چون
حجم بزرگی از آب را آلوده خواهید کرد.

اتومبیل در کارواش حداکثر با  40لیتر آب شسته می شود ،زیرا آب به وسیله پمپ ،با مقدار
زیادی هوا مخلوط شده و با فشار بر روی اتومبیل پاشیده می شود .کارواشی را انتخاب کنید
کهبامحیطزیستسازگارباشدوازروشهای مدرن
برای کاهش مصرف آب استفاده کند .برخی از
کارواش ها مواد شیمیایی مضر خود مانند گرد و
غبار ،رسوب و مواد شوینده را فیلتر می کنند تا
از ورود آنها به سیستم فاضالب سطحی جلوگیری
کنند .کارواش هائی هم هستند که آب را بازیافت
می کنند و دوباره به سیستم باز می گرداند.

مالقات مدیران  KWCسوئیس با مدیران  KWCایران

که سازنده سیستم های آشپزخانه صنعتی،
اخیرًا شرکت فرانکه سوئیس
جکوزی و وان ،توالت و دستشوئی و قهوه سازهای کافی شاپ است با شرکت  KWCسوئیس
ادغام شد .پس از این تحوالت ،مدیران شرکت  KWCایران با مدیران جدید مالقاتی در دبی
داشتند و عالوه بر تمدید و تنفیض قرار داد ،مذاکراتی در جهت گسترش همکاری های دو
جانبه و گسترش دامنه فعالیت های  KWCایران انجام دادند.

تغییرات آب و هوایی زمین طی یک قرن گذشته
ناساوادارهملیاقیانوسیوجویایاالتمتحدهآمریکادرهفتهجارییکواقعیتتلخرادرباره
تغییرات آب و هوایی زمین تایید کردند .از نظر آنها ،سال 2016میالدی را باید گرمترین سال
در تاریخ دانست چون از خود رکوردی بر جای گذشته است .با مشاهده وضعیت سیاره خود
در صد سال اخیر ،با یک اخطار جدی روبهرو میشویم که آب و هوای زمین بسیار سریع گرم
می شود و ما شاهد گرمشدن سال به سال کره زمین و رسیدن به وضعیت خطرناک کنونی
هستیم ،اگرچه در میانه راه و در برخی سالهای قرن گذشته ،دما چند بار به حالت متعادل
برگشته است .برای جمعآوری این اطالعات که از سال  1880شروع می شود ،سوابق مربوط
به درجه حرارت هوا  6هزار و سیصد ایستگاه هواشناسی در سالهای مختلف ،مشاهدات
مستقیمعلمیواطالعاتایستگاههایتحقیقاتیقطبجنوباستفادهشدهاست.تاحوالی
دهه  ،1970دمای سیاره زمین از نوسانات زیادی برخوردار است .از این سال به بعد یک تغییر
رو به باالی دائمی دیده می شود .این وضعیت تا رسیدن به سال  2016همچنان به صورت
صعودی پیش رفته و دیگر خبری از بهبود تغییرات آب و هوایی زمین نیست.
ماهنامه :با این آلودگی وسیعی که بشر ایجاد کرده ،خبری از بهبود تغییرات آب و هوایی زمین
نیست .باید گرم شدن کره زمین را جدی گرفت و از طریق تکنولوژی مشکل را کنترل کرد.

آژیر قرمز بحران آب برای  ۵کالنشهر کشور
رحیم میدانی ،معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از وضعیت قرمز منابع آبی  5کالنشهر کشور
درتابستانآیندهخبرداد .ویاظهارداشت:شهرهایکرمان،بوشهر،شیراز،اصفهان،مشهدو
همدانوتهرانهمچناندروضعیتتنشمنابعآبیهستندودرکوتاهمدتطرحهایبزرگی
برای رفع مشکالت این شهرها نمیتوان اجرا کرد .این در حالی است که حجم آب ورودی به
 ۱۶۹سد کشور در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود ۳۷درصد کاهش داشته که بیشترین
کاهش ورودی مربوط به حوضه آبریز قرهقوم و سرخس با ۶۲درصد بوده است .بحران بی آبی
در کشور در حالی رو به افزایش گذاشته است که بنابر داده های مرکز خشکسالی ایران ،قریب
 ۸۴درصد مساحتکشوراکنونبهطرقمختلفباخشکسالیروبروشدهاست.
خبرگزاری مهر

عوامل زیادی کشور را به طرف بحران آب هُ ل می دهد .مهم ترین آنها
خشکسالی ،افزایش جمعیت ،مصرف بی رویه ،تبخیر زیاد سدها و راندمان پائین کشاورزی
هستند .که البته همه این ها را در یک کلمه مدیریت هم می شود خالصه کرد .خشکسالی
که در حیطه اختیار ما نیست .افزایش جمعیت هم که ادامه دارد .تبخیر سد ها را هم که
نمی توان کار موثری برایش کرد .اصالح روش های کشاورزی هم که گاو نر می خواهد و
مرد کهن .تنها موردی که در دسترس است و اتفاقًا مربوط به آب شرب که مهم ترین بخش
کمبود آب است می شود کنترل مصرف است .مصرف هم تا زمانی که آب ارزان و کنتور
مصرف کنندگان مشترک باشد،کنترل پذیر نیست.

فقط قسمت های کثیف اتومبیل را پاک کنید

اخبار KWC

تحلیل اخبار آب

برای داشتن حافظه ای قوی از کاغذ و قلم استفاده کنید
اگر دوست دارید برای به یاد آوردن هر چیز کوچکی ساعت ها فکر نکنید ،اگر می خواهید
دچار آلزایمر نشوید ،باید در روش زندگی خودتان تغییراتی ایجاد نمائید ،برای این کار در
قدم اول لپ تاپ و تبلت را کنار بگذارید و سراغ همان کاغذ و قلم قدیمی بروید .به گفته
محققاننوشتنبادستورویکاغذ،دریادآوریمسائلبهماکمکمیکند.مشخصشده
دانشآموزانیکهدرمدارسبراییادداشتبرداریازکاغذوقلماستفادهمیکنندنسبتبه
آنهایی که برای این کار به لپ تاپ یا تبلت خود وابسته هستند ،مطالب بیشتری را به یاد
می آورند و در مواجه با سؤاالت مفهومی نیز عملکرد بهتری از خود نشان می دهند.
هرچند دانش آموزانی که از لپ تاپ استفاده می کنند ،این فرصت را پیدا می کنند تا حجم
بیشتری از مطالب را یادداشت کنند ،اما توان به یادآوری و درک عمیق از آنچه تدریس شده،
بهمیزانقابلتوجهیدرآنهاکاهشپیدامیکند.بهعبارتدیگراستفادهمستمرازلپتاپ
و تبلت و فراموش کردن کاغذ و قلم ،دانش آموزان را در معرض کند فکری ،عدم خالقیت و
فراموشیقرارمیدهد.

مردم نگران دریاچه ارومیه نباشند
مسعود تجریشی ،مدیر دفتر برنامهریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت :مردم
نگراناحیایدریاچهارومیهنباشند،باسرعتبیشازپیشبرایاحیایدریاچهارومیهحرکت
میکنیم .وی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک تخصیص بودجه محقق و اعتبارات مورد نظر از
سویدولتتامینمیشود،افزود:دستگاههایاجراییوستاداحیایدریاچهارومیههمچون
گذشتهباسرعتپیگیراجرایپروژههاهستند.ویتاکیدکرد:ستادازسازمانهاووزارتخانهها
میخواهد به بهانه بودجه کم کاری نکنند و با سرعت در راستای احیای دریاچه حرکت کنند.
ویافزود:هیچگروهینبایدصرفًامنتظراختصاصاعتباراتباشد.دستگاههابایدضمنانجام
وظایفذاتیخودسعیکنند،مانندگذشتهکارهارا پیشببرند.

میزان

احیای کامل دریاچه ارومیه در  ۱۴۰۲محقق نمیشود
عیسی کالنتری دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه گفت :وقتی به جای پرداخت منابع
مالی طبق برنامه ،هیچ بودجهای در اختیار دستگاههای زیرمجموعه ستاد قرار نمیگیرد،
ما نمیتوانیم کار زیادی از پیش ببریم .وی اضافه کرد :زمان احیای دریاچه ارومیه ،به دلیل
پرداخت نشدن به موقع بودجه ،طبق برنامه اولیه در سال  ۱۴۰۲محقق نخواهد شد .باید به
مردم و رییسجمهور اعالم کنیم ،اگر سال آینده نیز روند پرداخت بودجه بدین شکل پیش
رود ،ما نیز شاهد تاخیر مجدد خواهیم بود.
بالخرهمردمنگراندریاچهارومیهباشندیانباشند!!

خبرگزاریمهر

گرد و غبار در اهواز به  66برابر حد مجاز رسید
در پی وقوع طوفان گرد و غبار ،میزان آلودگی هوا در اهواز به بیش از  66برابر حد مجاز رسید.
علیرضاآذریانکارشناسمسئولآزمایشگاههوایادارهکلحفاظتمحیطزیستخوزستان
گفت :میزان گرد و غبار در ساعت 13در اهواز به 10هزار میکروگرم بر مترمکعب رسیده است.
وی افزود :دستگاه های سنجش آلودگی هوا امکان اندازه گیری گرد و غبار بیش از  10هزار
میکروگرم بر مترمکعب را ندارند بنابراین ممکن میزان آلودگی هوا بیش از آماری باشد که
دستگاههانشانمیدهند.استانداردآلودگیهوا 150میکروگرمبرمترمکعباست.

ایرنا

آب و برق اهواز قطع و مدارس و ادارات تعطیل شد
هاشمبالدی،مدیرکلمدیریتبحرانخوزستانازاختاللدرپستهاومقرهایبرقدراهواز
خبر داد .نشست گرد و خاک بر روی پستها و مقرهای برق این پستها را با مشکل مواجه
کرد و به قطعی برق انجامید .قطعی برق آب را نیز قطع کرده .بنا بر اعالم شرکت آب و فاضالب
(آبفا)یاهواز ،تصفیهخانههای شماره یک ،دو و مرکز شهر از مدار خارج شدهاند و آب نیز قطع
شده است .در پی آن مدارس و ادارات تعطیل اعالم شده است .به علت قطع برق هنوز امکان
دریافت اطالعات از سایر شهرها وجود ندارد و وضعیت هوا در آنها متعاقبًا اعالم می شود.

شرکت  KWCحامی ششمین نشست معماران شهرساز

ششمین جلسه از سلسله نشست هاي ده گفتار معماري در روز پنجشنبه  14بهمن ماه  ٩٥با
حمایت شرکت  ،KWCدر سالن همايش دكتر محمود افشار برگزار شد .موضوع این جلسه
فرایند انسان محور و فرایند ماشین محور در معماری بود .این میزگرد با حضـور آقایان فرشاد
مهدي زاده و هومن باالزاده در یک طرف و آقایان رضا حبیب زاده و علیرضا شرافتی در طرف
دیگر و خانم حبیبه مجدآبادي به عنوان مدیریت جلسـه برگزار شد.
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استفاده از مطالب ماهنامه بدون ذکر ماخذ ،بالمانع است
شمارگان کاغذی ۴5۰۰ :نسخه

شمارگان الکترونیک ۳۹۰۰ :ایمیل

مسائلمحیطزیستمانندتئوریدومینو( )Domino effectهستند.هر
مهره دومینو در هنگام سقوط مهره بعدی را می اندازد و این سلسله ادامه دار می شود .یک
نمونه آن را در دو خبر ذکر شده می بینید .یک نمونه دیگر آن بحران آب است که به صورت
اجتناب ناپذیر بحران برق را هم به دنبال دارد .چون زمانی که آب شرب در خطر قرار بگیرد
سد ها دیگر نمی توانند هر وقت برق در شبکه کم شد آب را رها کنند در نتیجه کمبود برق هم
در کشور پیش خواهد آمد .به خصوص در سال های اخیر به دلیل ساخته شدن تعداد زیادی
نیروگاه برق آبی کشور تا 15درصد به انرژی برق آبی وابسته شده.

